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لالسرررتحوال  لى حصرررة  اتفاقية حصرررريةتوقع شرررركة مسرررتشرررفى كليوباترا 

 بمصر مجال الخصوبة والتلقيح الصنا ي راكز الرائدة فيالمبأحد  حاكمة

يتميز بارتفاع وإضافة تخصص جديد  شركة مستشفى كليوباترا ستساهم عملية االستحواذ في التوسع بباقة الخدمات التي تقدمها

 ربحية خدماته

 

 2019يونيو  16القاهرة في 

 في (، وهي أكبر مجموعة مسررتشررفياتCLHO.CAشررركة مسررتشررفى كليوباترا  )م)م) لكور البورصررة المصرررية أعلنت اليوم 

و وككلع عدر المسررتشررفيات التاب ة فيالقطاع ال مبدئية حصرررية عن توقيع اتفاقية ، السرروا المصررر  خاص من حيث عدر األسررر 

ا ب اه من المتوقع مراكز اللالسرررتحواذ على حصرررة حاكمة ب حد  الرائدو في مجال الخصررروبة والتلقيل الصرررناعي في القاهرو، علمه

 استكمال الفحص النافي للجهالة واستيفاء كافة المستندات الالزمة)إتمام االتفاقية فور 

سرررتعمرعن التوسرررع في تخصرررص جديد يتميز بزيارو  2019نهاية عام بتجدر اإلشرررارو إلى أم عملية االسرررتحواذ المتوقع إتمامها 

 )مجموعة مسررررررتشررررررفيات كليوباتراالتي تقدمها الطبية الطلب عليه وارتفاع هامش الربل، وبالتالي ت زيز وتنوع باقة الخدمات 

الككورو والض ف أمراض و وال قمن الخدمات تشمل م الجة أمراض النساء والوالرو قائمة طويلة مفي تقديم المركز ويتخصص 

 طب األسرو)  تالجنسي والجلدية والصحة اإلاجابية وال الج بالليزر والتغكية واصائل حول الصحة وعالجات األجنة، وخدما

عملية لشررررركة مسررررتشررررفى كليوباترا، أم الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيك  وال ضررررو المنتد   أوضررررلسررررياا هكا الوفي 

تدعيم مستوى ، باإلضافة إلى الطبية عبر ت زيز وتنوع باقة الخدمات هستراتيجيالا هاستمكن الشركة من تحقيق أهدافاالستحواذ 

باعتبارها الكيام الرائد في تقديم  المجموعةتخصص جديد يتميز بارتفاع الطلب على خدماته ، وبالتالي ترسيخ مكااة ا الخبرو في

المشررهور لها بسررجل  وأضرراع عز الدين أم االسررتحواذ على أحد مراكز التخصرريبخدمات الرعاية الصررحية المتكاملة في مصررر) 

سررررريمكن الشرررررركة من إطالا خدمات التخصررررريب والتلقيل الصرررررناعي بجميع حافل في توفير الخدمات فائقة الجورو إاجازاتها ال

 خالل الفترو المقبلة)لمجموعة مستشفيات ا

 وفى هكا االطار سوع تقوم الشركة باالعالم عن المزيد من التفاصيل فى حينة)

 –اهاية البيام  –
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 ش.م.مكليوباترا مستشفى شركة  ن 

من خدمات الرعاية  ةفي مصر، وتتخصص في تقديم باقة واس  ةت د المجموعة لشركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التاب ة( أكبر مجموعة للمستشفيات الخاص

وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرو التخصصي  ،القاهرو الكبرىفي أرب ة مستشفيات رئيسية عبر وخدمات الطوارئ  ةالصحية ال امة والمتخصص

 ومستشفى كوينز) ومستشفى النيل بدراو  ومستشفى الشروا

 

 التوقعات المستقبلية
اسرررررتخدام معل ال بارات والكلمات االتية  وفقا  يحتو  هكا البيام على توق ات مسرررررتقبلية، والتوقع المسرررررتقبلي هو أ  توقع ال يتصرررررل بوقائع او احدان تاريخية، ويمكن الت رع عليه عن طريق

 ات ،  ت تزم ،  ترى ،  تخطط ،  ممكن ،  متوقع ،  مشرررررررروعات ،  ينبغي ،  على للتقديرات ،  تهدع ،  مرتقب ،  تقدر ،  تتحمل ،  ت تقد ،  قد ،  التقديرات ،  تفترض ،  توق

وجه الخصرررررروص، إلى التوق ات التي تتضررررررمن  علم ،  سرررررروع ، او في كل حالة، ما ينفيها او ت بيرات اخرى مماتلة التي تهدع الى الت رع على التوقع باعتبارب مسررررررتقبلي) هكا ينطبق، على

ي المستقبل وغيرها من المسائل التي الية المستقبلية او الخطط أو التوق ات بش م األعمال التجارية واإلرارو، والنمو أو الربحية والظروع االقتصارية والتنظيمية ال امة فم لومات عن النتائج الم

 تؤتر على الشركة)   

دان مسررتقبلية، والتي تقوم على افتراضررات اإلرارو وتنطو  على مخاطر م روفة وغير م روفة ومجهولة، التوق ات المسررتقبلية ت كس وجهات النظر الحالية إلرارو الشررركة ل االرارو ( على أح

الواررو في هكب  المسرررتقبل، او عن أراء الشرررركة أو ااجازاتهاوغيرها من ال وامل التي قد تؤتر على ام تكوم اتائج الشرررركة الف لية أو أراءها أو إاجازاتها مختلفا اختالفا جوهريها عن أ  اتائج في 

لياتها اختالفا جوهريا عن هكب التوق ات المسررتقبلية، أو التوق ات المسررتقبلية صررراحة أو ضررمنا) قد يتسرربب تحقق أو عدم تحقق هكا االفتراض في اختالع الحالة المالية الف لية للشررركة او اتائج عم

 عدم توافق التوق ات سواء كاات صريحة او ضمنية) 

المخاطر تتضرررمن التقلبات ب سررر ار  ة ل در من المخاطر والشررركول التي قد تتسررربب في اختالع التوقع المسرررتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريها عن األمر الواقع) وهكبتخضرررع أعمال الشررررك

 مل، والمنافسررة بنجاو وسررط متغيرات األوضرراع السررياسررية واالجتماعية والقااواية الخامات، أو تكلفة ال مالة الالزمة لمزاولة النشرراط، وقدرو الشررركة على اسررتبقاء ال ناصررر الرئيسررية بفريق ال

داعيات الحر  ومخاطر اإلرها ، وت تير واالقتصرررارية، سرررواء في مصرررر أو على صررر يد االقتصرررار ال المي، ومسرررتجدات وتطورات قطاع الرعاية الصرررحية على السررراحة اإلقليمية والدولية، وت

 مخاطر)فائدو، وتقلبات أس ار صرع ال مالت، وقدرو اإلرارو على التحرل الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألاشطة الشركة مع إرارو الالتضخم، وتغير أس ار ال

اه في حاالت م ينة قد يختلف المجموع أو النسرررررررب ب ض الم لومات الواررو في هكب الوتيقة، بما في ذلع الم لومات المالية، طرأ عليها ب ض الت ديالت بغرض التقريب ال در ، وبالتالي فإ

                                                        المئوية الواررو هنا عن اإلجمالي الف لي)

 

 معلومات  ن السهم
 

كور البورصة المصرية: 

CLHO.CA  

 2016تاريخ القيد: يوايو 

 مليوم سهم 600)1عدر األسهم: 

  

 لالستعالم والتواصل
 شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

 
 حسن فكري

مدير قطاع التخطيط االستراتيجي 

 و القات المستثمرين
 +2( 0ل2 2241 7471ت: 

Hassan.fikry@cleohc.com  

investors.cleopatrahospitals.com 

 

 

 2019 مارسالمساهمين اعتباًرا من  هيكل

 أسهم حرة التداول ■شركة كير هيلثكير   ■
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